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LEI N° 1534/2018 

DE 13 DE ABRIL DE 2018 
 
 
Altera a Lei n° 997/2009  que reorganiza   o 
Regime    Próprio     de   Previdência     dos 
Servidores    públicos   do   Município     de 
Camaçari, para adequação à Lei 13.135/2015 
e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, 

faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A Lei Municipal nº 997/2009, de 05 de agosto de 2009, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

Art. 2° O artigo 14 passa a vigorar da forma a seguir disposta, sendo incluídos o inciso IX e 

parágrafos 6º,7º e 8º: 

“Art. 14. A perda da qualidade de dependente e, se for o caso, a de beneficiário do ISSM ensejará 

o cancelamento do benefício respectivo e ocorrerá: 

I. Para o cônjuge, pela anulação do casamento, pela separação de fato, ou pelo divórcio, desde 

que o segurado não lhe preste alimentos de forma espontânea ou fixados judicialmente; (nova 

redação alterada pela Lei Municipal nº 1256/2012 de 13/12/2012) 

II. Para o (a) companheiro (a), quando revogada a sua indicação pelo segurado ou desaparecidas 

as condições inerentes a essa qualidade, desde que o segurado não lhe preste alimentos de forma 

espontânea ou fixados judicialmente; 

III. Para o filho e os referidos no § 2º do artigo 13 desta Lei, ao completarem 18 (dezoito) anos 

de idade, ou na hipótese de emancipação ou comprovada convivência sobre regime de união 

estável; (nova redação alterada pela Lei Municipal nº 1256/2012 de 13/12/2012) 

IV. Para o maior inválido, pela cessação da invalidez, ou deferimento de benefício pelo Regime 

Geral da Previdência Social ou por qualquer outro regime previdenciário; (nova redação alterada 

pela Lei Municipal nº1256/2012 de 13/12/2012); 

V. Para o beneficiário solteiro, viúvo ou divorciado, pelo casamento ou pela união estável; 

VI. Para o divorciado com percepção de alimentos, quando comprovada a convivência em regime 

de união estável; (nova redação alterada pela Lei Municipal nº 1256/2012 de 

13/12/2012) 

VII. Para os beneficiários economicamente dependentes, quando cessar essa situação; 

VIII. Para o dependente em geral, pela perda da qualidade de segurado por aquele de quem 

depende; 

IX. Perde o direito à pensão por morte, o cônjuge, o companheiro ou a companheira se 

comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a 

formalização desses com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em 

processo administrativo no qual será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 



§ 1º. A comprovação do pensionamento espontâneo, para os fins dos incisos I e II deste artigo, 

será feita mediante as declarações de imposto de renda do alimentante e do alimentado, se for o 

caso, ou por qualquer outro meio de prova inequívoco. 

§ 2º. O cônjuge e o(a) companheiro(a) separado(a) de fato e não pensionado(a) judicialmente 

deverá comprovar sua dependência econômica em relação ao segurado.  

§ 3º. A qualidade de dependente é intransmissível e ainda que temporariamente perdida não se 

restabelece. 

§ 4º. Perderá o direito ao benefício de pensão o dependente que for condenado, por decisão 

judicial transitada em julgado, pela prática de crime doloso contra a vida do segurado; 

§ 5º. Para os efeitos desta Lei, a condição de dependente deverá estar caracterizada no 

momento do fato gerador do benefício. 

§ 6º Para o cônjuge e o companheiro haverá a perda da pensão nos seguintes casos: 

a) Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, 

respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b”e“c”; 

b) Em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 

contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 

2 (dois) anos antes do óbito do segurado; 

c) Transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na 

data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 

mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 

5) 20 (vinte) anos, entre 41 ou mais anos de idade; 

§7º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos previstos na 

alínea “c”, ambas do §4º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza 

ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) 

contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. 

§8ºApós o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o 

incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, 

correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser 

fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “c” do § 6º, em 

ato do Prefeito, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido 

incremento. 

Art. 3º Fica alterada a redação do caput do Art. 17, da Lei Municipal n° 997/2009, na forma a 

seguir disposta: 



“Art. 17. Ressalvados os casos previstos em lei, o segurado será aposentado compulsoriamente 

aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 

calculados na forma do art.45 desta Lei.” 

Art. 4º Fica alterada a redação do inciso I do Art. 19, da Lei Municipal n° 997/2009, na forma a 

seguir disposta: 

“Art. 19. O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição, calculados na forma estabelecida no artigo 45 desta Lei, desde que preencha, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I. Tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público podendo ser federal, 

estadual, municipal ou distrital; 

II. Tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

III. 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher.” 

Art. 5º Acrescenta os parágrafos 7º e 8º ao art. 29 da Lei Municipal n°997/2009, com redação 

na forma a seguir disposta: 

“§7º. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) 

salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o 

número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes. 

(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015). 

§8º. O segurado que, durante o gozo do auxílio doença, vier a exercer atividade que lhe garanta 

subsistência, terá o benefício cancelado, exceto se comprovado, por perícia médica, que a 

incapacidade decorrente da moléstia que gerou o benefício é compatível com o exercício da 

atividade diversa daquela.” 

Art. 6º Fica alterada a redação do caput do Art. 33, da Lei Municipal n° 997/2009, na forma a 

seguir disposta: 

“Art. 33. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, sem prejuízo da remuneração contributiva, a contar do dia do parto.” 

Art. 7º Fica alterada a redação do Art. 38, da Lei Municipal n°997/2009, na forma a seguir 

disposta:  

“Art. 38. A concessão de benefícios previdenciários pelo ISSM obedecerá ao cumprimento de 

prazos e carências mínimas previstas na Legislação Municipal e Federal, no que couber.” 

Art. 8º. Fica alterado o § 2º e a redação do caput do Art. 63, da Lei Municipal n° 997/2009, na 

forma a seguir disposta: “Art.63. As contribuições do Município, através de todos os órgãos e 

entidades dos seus poderes, dos segurados e pensionistas deverão ser recolhidas mensalmente 

ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal até o dia 10 do mês subsequente, conforme 

tabela de pagamento previamente divulgada pela imprensa social.” 

(...) 

§2º Em havendo antecipação das datas inicialmente estabelecidas na tabela de pagamento 

prevista no caput deste artigo, as contribuições do Município, através de todos os órgãos e 

entidades dos seus Poderes, dos segurados e pensionistas também deverão ter seu recolhimento 



ao ISSM antecipado para até o dia 10 subsequente a nova data estabelecida para crédito dos 

benefícios do mês de competência.” 

Art. 9º. Fica alterado o parágrafo único do Art. 64, da Lei Municipal n° 997/2009, na forma a 

seguir disposta: 

“Art.64. (...) 

Parágrafo único: O repasse das contribuições definidas no caput ocorrerá em até o dia 10 de cada 

mês, contados da data de pagamento do último grupo que compõe as folhas de pagamentos 

referentes aos subsídios, à remuneração, à gratificação natalícia e à decisão judicial ou 

administrativa.”(NR) 

Art. 10º. O art. 13 da Lei 997/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 13 Para fins previdenciários, consideram-se dependentes dos segurados definidos nos 

incisos I e II do artigo 11, para os efeitos desta Lei: 

I - O cônjuge; 

II - O(a) companheiro(a); 

III - O filho solteiro e não emancipado, até completar 18 (dezoito) anos de idade; 

IV - Os filhos solteiros inválidos de qualquer idade, enquanto permanecerem nesta condição, 

desde que com dependência econômica comprovada; 

V - Os pais inválidos, enquanto permanecerem nesta condição, desde que com dependência 

econômica comprovada.” 

Parágrafo único: Fica mantida a redação dos parágrafos e incisos do art. 13 da Lei 997/09. 

Art. 11. Revogam-se os incisos VI e VIII do Art. 86 da Lei Municipal n° 997/2009. 

Art.12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2018. 

 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 


